
במדינה
)7 מעמוד משך
 הלנות־שכר על שמחאו העובדים, :יתת

 שנקבע. כפי מיסיס, ;י־העברת
 הכתב נתקל המקום, את לעזוב כשעמו
 בעלת במכוניתו שהגיע במלמד, ?מושקף

 לתוך חזרה אותו דחף מלמד הזר. מספר
 להלום והתחיל מעילו בצווארון תפס וסוס,

 שבישראל אומר תמיד ״אתה רחמים. בלי ו
 לשמי הבלתי־אוהד יחסו את נימק טוב,״ 1

כע רק הרף. בלי להכותו המשיך ונוביץ,
 העובדים ועד מחברי אחד העז דקות 20 ור

שיפ חבריו, בשם מהבוס, ולבקש תתקרב
 הבריח מלמד האומלל. בכתב להלום יק

ותו.
 שמעונו- של עיניו על איים בוער בסיגר

 ״ת־ המכות. מעוצם נשברו שמשקפיו יץ,
 רק לו. לעג טוב!״ שבישראל גם פעם יד
 העתונאי. של עיניו מאור ניצל נס

 עמד כששמעונוביץ דקות, כארבעים אחרי
 המשטרה. הסיעה ההכרה, איבוד סף ל

 עדותו את מלמד מסר המשטרה תחנת
ה בעל ההמום. הכתב נחקר אחריו אשון.

 משמעונוביץ, מיד. שוחרר האמריקאי סוס
 שיחתום ביקשו וחבלה, תקיפה על והתלונן

 אותי?״ מאשימים אתם ״האם ערבות. ל
 יכול אבל לא. ״עדיין שמעונוביץ. סר,

 החוקרים. לו ענו היות,״
 למקום הוזעק הכתב, של ידידו עורך־דין,

 מת״ משפטן דיין לאותו הערבות. על זתם
 נוסף. תפקיד בקרוב להועיד הכתב :וון

 לכל יש ישראל משטרת שאצל להיות יכול
 שמעונוביץ הכריז חסינות,״ אמריקאי וזרח
 אצלי.״ לא ״אבל ששוחרר. וחרי

על תלונה המשטרה תגיש לא באם

שמעונוכיץ מיכה עתונאי
בעין בוער סיגאר

 שמעונוביץ עתיד הדפוס, בעל נגד תקיפה
 נגד פרטיות קובלנות שתי להגיש עצמו
 — והשניה אזרחית אחת האלים: יריבו

פלילית.

ארמנים
3ה־ ו־1ע1מי

בצר רוחות־סערה. נושבות בעולם־הרוח
 בקרב והאינטלקטואלים הסופרים עמדו פת

המ הדיקטאטורה משטר נגד ואישי אכזרי
 בישראל רק אלג׳יריה. מלחמת ונגד איים

 ימימה: כבימים לנהוג הסופרים המשיכו
הת לזה זה פרסים חילקו בשיכון, עסקו
העתונות. דפי מעל עצמם לבין בינם כתשו

נק השאננות שמסך היה נדמה קם לרגע
 של האחרונה הכללית באסיפה השבוע, רע.

 של המוסף עירך הציע הסופרים,* אגודת
 הקוראת החלטה לקבל מגד, אהרון למרחב,
הערב הסופרים אירגון עם קשרים לטיפוח

חבר. ועשרים כמאה המונה בישראל, יים
 דוכן על מבוכה. עוררה מגד של הצעתו
 תרבותניק אוכמני, עזריאל עלה המרצים
 כי הסביר האגודה, מחברי ואחד מפ״מי

 פעילות מתחום לחרוג להסתבך, כדאי לא
 מרבית הלכו אחריו הישראלית. האגודה

הנאספים.
 העברי־ערבי הקשר הצעת הועמדה כאשר

ש קולות שלושה אלא נמצאו לא הצבעה,1* ■?

 יותר מתון איש 35כ־ באו לאסיפה *
באמ והמקבלים המאוגדים סופרים 300מ־

כל ועזרה שיכון הלוואות, ארגונם צעות
כלית.
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נתן המשורר של קולותיהם בה: יתמכו
 אבי־ מרדכי הקומוניסטי המבקר של יונתן:
עצמו. מגד ושל שאול:
ש הצרפתיים האינטלקטואלים 121 מול
להצ ישראל יכלה לא הצדק, בעד נלחמו

טוב. רצון בעלי איש שלושה על אלא ביע

חוק
במחתרת חדירה

 מדירותיהם הוצאו התמימים הקיבוצניקים
במח חשמלאי חדר היעדרם, בעת במרמה.

מיקרופו התקין המגורים, למקומות תרת
 הדירות, שלושת של החשמל במערכת נים

 בבניין למכשירי־הקלטה החוטים את חיבר
סמוך.
 רגילה. מחתרתית פעולה זאת היתד, לא
 ישראל, משטרת אנשי על־ידי בוצעה היא

פעו בשרשרת בודד אחד שלב אך היוותה
 לרשות הבלתי־חוקית והחדירה ההאזנה לות

ישראליים. ובטחון משטרה אנשי מצד הפרט,
 עבירה להפוך נסיון נעשה שהפעם אלא
הת החוקית הפרוצדורה מן לחלק פלילית

 את המשטרה הביאה מעשה, לאחר קינה.
 מיסגרת) (ראח האומללה החקירה תוצאות

משפטיים. כמוצגים
שיחו המכילות ההקלטות הובאו השבוע

 אביגיל בני־משפחת של הפרטיות תיהם
 בתר, בגיבעת תעלומת־הרצח קורבן סלומון,

 ההקלטות של שתוכנן בעוד לבית־המשפט.
 המשטרה זכתה השופטים, על־ידי נתקבל
חריפה. לנזיפה
 הדרך את לאשר יכול בית־המשפט ״אין

 ובכך הפרט של למעונו המשטרה נכנסה בה
 הפרעה, וללא בשלווה לחיות בחרותו פגעה

 נשיאו התריס בחוק,״ יסוד לוז שאין פגיעה
 המשופט המחוזי המשפט בית של התורן
בהחלטתו. קנת, מרדכי

 על ומתמיהה, מתונה תגובה זו היתר,
 בית שופט לדעת המהווה, פלילי מעשה

 בארצות־הברית, העליון הפדראלי המשפט
 ביותר הגדולה ״הסכנה ברניידס השופט
 השתלטותם מצד האורבת סכנה — לחופש

 רצון בעלי קנאים של והנסתרת הזדונית
הבנה.״ החסרים אך סוב

 ברנדייס קבע כשאט־נפש״. ״לדחות
 ,1928ב־ נאשם, עירער בו בפסק־דין בזמנו,

 מתוך המשטרה שהקליטה עדות קבלת על
 איכפת ״לא הפרטיות: הטלפוניות שיחותיו

 חיפוש או ברכוש פגיעה כאן היתד. אם לי
 ביצעו אשר שהפעולה הוא העיקר צודק: לא

 גסה הפרה בבחינת הינה הממשלה פקידי
 להיות נולדו אשר אדם, בני החופש. של

 כל בשאט־נפש טבעי באופן ידחו חפשיים,
 שליטים מצד שלהם, החופש לתחום פלישה

חורשי־זדון.״
ח בעבירה שטיפלו הישראליים, השופטים

 טלפון לקו מההאזנה יותר הרבה מורה
 פרטיות, לדירות במחתרת פריצה — ציבורי

 בר־ כדברי אלו, פלישות לדחות העזו לא
נפש. בשאט נדייס,

בכש אלא כאן עוסקים אנו ״אין להיפך:
 הישראי השופטים קבעו הודאה,״ של רותה
 ואליהו זונדלביץ יצחק קנת, מרדכי ליים
 עדות לקבלת איסור שאין זמן ״כל מני.

לקבלתה.״ מניעה אין כלשהי
 ההודאה בהן השיטות אין אחרות: במילים

 מיקרופונים של החדרתם משנות. הושגה
 אישיות שיחות והקלטת המיטות לחדר

 כב־ זה במיקרה יתהווה, לא ואינטימיות
 העדות את לפסול מניע קודמים, מיקרים
בהקלטות. הכלולה
 לעקרון מאוד מסוכנת תפישה זו היתד.

 דמוק־ כל מושתת עליו — הפרט חופש
ראטיה.

משפט
לחוק״ זרה ״דוח

 סבורני אחת, בדירה נשוי שזוג זמן ״כל
מהת להימנע יכולים הבעל גם וכן שהאשה

 ההדדי,״ האימון הפרת מעין בה שיש נהגות
 ובעל השנון המחוזי השופט השבוע כתב
 לם, יוסף הד״ר המקורי, ההומור חוש

 מיד ששימש וחסר־תקדים, עקרוני בפסק־דין
עורכי־הדין. בחוגי סוערים לוויכוחים נושא

 נשוי גבר על השופט אסר מיוחד בצו
 בסביבות בכפר המתגורר בנות, לשתי ואב

 גרושה אשה מאהבתו, עם להיפגש תל־אביב,
 ניתנה המוזרה ההחלטה ילדים. לשני ואם

 מבית ביקשה האוהב הגבר שאשת לאחר
 עם להיפגש האחרת מהאשה למנוע המשפט
בעלה.

להי־ או אחרת ואשר, בעל בין ״פגישות
 אולם כמובן, ״ייתכנו לם, השופט קבע ,״פך
הופעה עסק. של עניין בהן יש אם רק
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ההקלטות הו: הנה

זאת
.משהו תכתוב לי אמרו : גבר .  אמרו .

.משהו תכתוב לי . .
ר ב  שנתתי הזה שוזבן־אדם כתבתי אני : ג

לירות. שבע לו
ש מי את לעצור צריכים הם כ אשד!

אחר. מישהו סתם ולא זאת את עשה
 של כזה שכל רוצה. לא אני :אשה
 קטנים? ילדים שואלים הם מר. משטרה.

צוחקים? הם למה
 שלא מיסכן איזה תופשים הם :אשד!

כלום. יודע
 עשה שהודי להגיד רוצה אני :אשד!

 עשה לא לבן איש שאף אומרים הם זה.
 זה. את לעשות יכולים הודים רק זה. את

 להם יש מה בחשבון. באים לא הלבנים
מזה?

 האם ככה. שעושים אומרים הם :אשד!
אי־פעם? ככה שמעו

 את שקורעים כזה דבר ראה מי :אשד!
כזה? ודבר הבד

 אומרת אני יודעת. לא אני גם :אשד!
 שטויות. הכל מדברים הם לא, האמת. את
שטויות. מדברים הם

 מוסרים היינו יודעים, היינו :אשד!
 ללכת. נותנים היינו לא למשטרה. אותו
 משלנו אדם אם פשע. על לו לסלוח למה

 היה אם לו. סולחים היינו גניבה מבצע
 היינו הראשונה בפעם גונב משלנו אדם

 היינו כזה בעניין אבל דבר. אין אומרים
רו הם מיד. הבן־אדם את לתפוס מוכרחים

 הוא זה. את מוצאים לא והם פרוף צים
 יכולים הם פרוף איזה זה, את עשה <לא

 למצוא יוכלו לא שישתדלו כמה למצוא?
זה. את עשה לא שהוא מפני פרוף. שום

★ ★ ★
 את ימצאו הם ימצאו, הם מה : 2 אשד!

ראשו.
 מישהו. או מן פוסט איזה היד, :אשה

לא?
ר ב  ובגלל שהולך אמר הוא הוא. זה :ג

 הלך. זה
ככה? :גבר

 ההוא הבריא האדם אומר הוא :אשד!
לד,קולנוע.
באיזה אותו ראינו האם מה, :אשד!

״—״ מעיד סלומון
קור־רוחו. על סלומון שמר המשפט, מהלך

מ אנשים רק רואים המנוולים :אשד!
הודו.

ר ב  עשית שאתה תגיד הוכחות. לנו יש : ג
לך. נעזור אנחנו זה. את

ר ב  אותו לעצור צריכים היו הם : 2 ג
באכ מתנהגים הם אחר. מישהו עצרו אבל

 את למצוא יכולים לא הם ולכן זריות
האחר. הגבר

ר ב  ד.ם למה להיות? יכול זד, איך :ג
משוגעים? כמו ככה עושים

 לנו יש מה עשינו, לא אם :אשד!
לפחוד?
ר ב  משוגעים. כמו עושים הם אבל :ג

אחרינו. רק
החולצה. את שקרעו אומרים :אשד!

 למה שואלים? הם למה קורעים. ההודים רק
תופסים. לא הם

בדם רוצח אחיך לי: אמר הוא : פנחס
הוא אותו. מכיר לא אתה לו: אמרתי קר.

מקום?
.הוא :גבר . .

לרחובות. להצגה, שהלכנו פעם, :אשד!
ר ב אביגיל). (על זה את זוכר אני כן :ג

 עם קודם, לתערוכה, הלכה היא :אשד!
הילדים.
נכון. כן, :גבר

הצירקוס. את לראות הלכה היא :אשד!
 פרוף. על דיבורים שהם איזה יצא : גבר

 אינני זה על איידיע. שום לי תתן אל בזה
דבר. שום יודיע

 מה הילד את ששואלים ראיתי :אשד!
 את ניקד, הוא אומרת, שאני מה זד, קרה.

האוטו.
 כתוב מה קראת אתה יודע, אתה :גבר

העתון? של הראשון בדף
קראתי. כן, :גבר

ככה? חושב אתה למה גבר:
 יודע לא אחד שאף זה איך :אשד!

אותה? הטריד מי
 תקום אוטו. יש ראשון ביום :גבר
מוקדם.
מחר. נראה :גבר

הולך? אתה לאן :אשד!
אבא. את להביא הולך אני :גבר

★ ★ ★
 שאתה ככה לי אומר הוא : 1 גבר

שהמשט אומרת הצרפתיה שהאשה אומר
 ועוד איתו תדבר ככה. לעשות צריכה רה

מה יצא מה — אמר הוא איתו. תדבר פעם
האלה. דיבורים
 שמהדיבורים לו אמרתי אני :אשד!

אותו. תכיר אתה
 הוא אדם אם שונה. הזד, האדם :גבר
 אתו תשב אם שעות. 24 אינוסנט אקטואל

הבן־אדם. איך תכיר אז באוטו
 איתו דבר לו אמרתי (אנגלית) :גבר

ושוב. ושוב שוב
ה ש  בן־אדם צחוק. מזה עושים הם :א

 ככה, אמרת למה — יגידו הם משהו, יגיד
ככה? אמרת לא לימה

שונה.
ה בבית שהושמע היחיד הקטע (תחילת

משפט.)
 אותי ראו שאנשים אומרים הם :ציון
 הלכתי שלא להם ואמרתי שם. מסתובב

לבית אבא את הבאתי רק שאני לשם.
 אז בית־ד,שימוש. אל ללכת ורציתי ר,כנסת

אותך. ראו אותך. ראו לי: אמרו הם
המשפט) בבית שהושמע הקטע (סוף

★ ★ ★
אביגיל.) ולאה פנחס של (בחדרם

לוועד. משהו להגיד רציתי :גבר
 אשד, על יד הרים אומרת: היא :אשד!

 האם אותה? להתקיף בא הוא אתמול...
 האנשים ככה? מישהו, נגד יד נרים אנחנו
 הם למה מהודו. נשים רק רואים האלה

תופ רק הם למה האמת? את אומרים לא
 אנשים הודים, אנחנו, זה מה אותנו? שים

להי למה כאן. להישאר רוצים לא רעים?
 יהרגו מחר אחד, הרגו היום כאן? שאר

השני. את
היד. לא טובה. משפחה אנחנו :ה אש

פוש היינו לא נגדנו. דבר שום פעם אף
 לא המשטרה אחד. אף עם רבים או עים,

אחרינו. באים הם אז אחד, אף מוצאו?
היל בשביל טוב שזה חשבנו :אשד!

 הממן סביב בא זה בסוף אבל בארץ. דים,
שלנו.

הילדים. בשביל טובה ישראל : 2 אשד!
הדבר. אותו המקומות כל :אשה
 תעשה, שהאשה מה בבומביי :אשד!

 לא לה, מרביץ לא בעלה אפילו ברחוב
 מכבד הוא חזק. הוא אם אפילו בה נוגע

אותה.
או מוצאים לא אתם אם אמרתי: :גבר

 יכולים לא אתם אם אלינו. באים אתם תו,
 בן־ אל באים אתם אשם בן־אדם לתפוש

 אומר אני אם טועה לא אני נכון. לא אדם
זה. את

לד אותה. הרגו לא :י
כן. אותה הרגו : 2 ילד


